OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 2/2019

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 11. apríla 2019

overovatelia:
T. Palko
Z. Križanová PhD.

Apríl 2019

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 2/2019
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 11. apríla 2019 o 16,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta obce.
Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a obecné zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január – marec
2019
7. Zriadenie vecného bremena na parc. C parc.č. 448, k.ú. Drietoma
8. Žiadosti právnických a fyzických osôb
9. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
T.Palko
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, P. Kukučka,
Ing. R. Lackovič, Z. Machara M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (T. Palko)
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Z. Križanová PhD.
za
proti
zdržal sa

: 8 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P. Filo, T. Palko, P. Kukučka, Ing. R. Lackovič,
Z. Machara M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 1 (Ing., Z. Križanová PhD.)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol hlavný kontrolór
Bc. Radovan Sáska. Navrhol zrušiť v bode rôzne dve uznesenia týkajúce sa priestorov
Základnej školy s materskou školou v Drietome.

Uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. Peter Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla dvakrát,
14.03.2019 a v deň konania riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 11.04.2019. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli
doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, práce v obci, plán kultúrnych akcií plánovaných
v obci a zapojenie sa do výziev.

Uznesenie č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie január
– marec 2019
Hlavný kontrolór Bc. Radovan Sáska spracoval a poslal Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma mailom všetkým poslancom obecného zastupiteľstva.
Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1.
polrok 2019
- kontrola účtovných dokladov a faktúr v obci Drietoma (kontrola úplnosti ,správnosti

finančných dokladov a faktúr)
- kontrola platových pomerov nepedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ Drietoma
(kontrola zaradenia do platových tried a súlad so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
- kontrola vyúčtovania dotácii z rozpočtu obce Drietoma
- kontrola vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce / časovosť , forma , súlad s VZN)
Prebieha kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ Drietoma.
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za obdobie január – marec 2019.
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za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 7 programu OZ
Zriadenie vecného bremena na parc. C parc.č. 448, k.ú. Drietoma
Cez pozemky povinnej p. Jany Kotlárikovej, ktorá je výlučnou vlastníčkou v podiele 1/1
nehnuteľností, stavby a pozemky nachádzajúce sa v obci Drietoma v k.ú Drietoma zapísaných
na listoch vlastníctva ,vedených Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom a to:
LV č. 637 parc. reg. C parc č. 447 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73m2
LV č. 637 parc. reg. C parc.č. 448 – záhrada o výmere 1140m2
LV č. 2232 parc.reg. C parc.č. 446/2 – záhrada o výmere 268m2, je uložená jestvujúca
inžinierska sieť (dažďová kanalizácia).
Geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Vladimírom Murcinom – GEODÉZIA dňa 09.10.2018
pod čís. 41373006-68-18, overeným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa 17.10.2018
pod čís. 1399/18 bol vyznačený rozsah vecného bremena IN-PERSONAM na dobu neurčitú
v prospech oprávneného Obec Drietoma, a to:
Diel čís. 1 z parc. čís. 446/2 o výmere 13m2
Diel čís. 2 z parc. čís. 447 o výmere 12m2
Diel čís. 3 z parc. čís. 448 o výmere 37m2
Diel čís. 4 z parc. čís. 448 o výmere 41m2
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
41373006-68-18, vymedzeným na nehnuteľnosti, pozemky LV č. 637 parc. č. 447, parc. č.
448, LV 2232 parc. č. 446/2, a to diely č. 1 až č. 4 o celkovej výmere 103m2, zriadenie
vecného bremena IN - PERSONAM na dobu neurčitú v prospech oprávneného
spočívajúce v práve uloženia jestvujúcej inžinierskej siete (dažďová kanalizácia)
a práva vstupu a vjazdu za účelom údržby a opráv tejto inžinierskej siete.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
8.1. Žiadosť Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Drietome o pridelenie klubovej
miestnosti na činnosť spolku, ako konanie výborových schôdzí, uskladnenie materiálu atď.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Spolku Slovenského červeného kríža
v Drietome o prenájom nebytových priestorov za účelom zriadenia klubovej činnosti na
svoju činnosť.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.2. Žiadosť rodiny Kováčikovej, Drietoma č. 375, o vykonanie náhodnej kontroly Obecného
úradu, prípadne poslancami či zamestnancami OcÚ Drietoma, alebo na to určenými
pracovníkmi životného prostredia a následného prerokovania čierneho podnikania, ktoré sa
vykonáva v ich susedstve. Sused vykonáva na čierno vo veľkom rozsahu opravárenské práce
na autách, kde nie len mechanicky opravuje, ale aj lakuje, brúsi, strieka, leští diagnostikuje
a v noci skúša na ulici.

4

Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť rodiny Kováčikovej o vykonanie
náhodnej kontroly.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.3. Oznámenie p. Márie Stopkovej, Drietoma č. 344 o vzdanie sa mandátu člena komisie pre
kultúru, školstvo, šport a sociálne veci zriadenej Obecným zastupiteľstvom obce Drietoma, ku
dňu 31.03.2019 z osobných dôvodov.
Uznesenie č. 33 /2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Oznámenie p. Márie Stopkovej o vzdaní sa
mandátu člena Komisie pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci, zriadenej Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma ku dňu 31. 03. 2019.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Za nového člena bol navrhnutý p. Róbert Bredschneider.
Uznesenie č. 34 /2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za člena Komisie pre kultúru, školstvo, šport
a sociálne veci p. Róberta Bretschneidera.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.4. Žiadosť JUDr. Milana Hrnčárika, Drietoma č. 747 o rozšírenie vodovodnej siete a uloženie
vodovodného potrubia v časti ,,ulička,, Drietoma k hranici pozemku rodinného domu č. 747,
aby si mohli dať zhotoviť prípojku pitnej vody do uvedeného rodinného domu.
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že po opakovanom vykonaní rozboru vody RÚVZ Trenčín bolo
zistené, že výsledky vody v ich studni, ktorú používajú sú nevyhovujúce.
Starosta obce uviedol, že každý stavebník pri žiadosti o stavebné povolenie, alebo
rekolaudačné rozhodnutie musí uviesť spôsob napojenia sa na pitnú vodu a to buď zo studne,
alebo verejného vodovodu. Obec nemá povinnosť priviesť vodovodnú sieť po hranicu
ktoréhokoľvek pozemku. Poslanec Ing. Roman Lackovič upozornil, že v obci je viac
nehnuteľnosti, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod a mnohí takto možnosť ani nemajú.
Zvlášť nehnuteľnosti v osadách. Starosta ďalej uviedol, že vodovodné prípojky k svojím
nehnuteľnostiam si musia hradiť sami, nakoľko ide o zhodnotenie nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Milana Hrnčárika o rozšírenie
vodovodnej siete a uloženie vodovodního potrubia v časti ,,ulička,, Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

8.5. Žiadosť TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti o udelenie ,,Súhlasu k zriadeniu
obchodného miesta s terminálom on-line v priestoroch Slovenskej pošty Drietoma.
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Keďže nie je jasné o aký terminál ide, starosta a poslanci obecného zastupiteľstva požadujú
bližšiu charakteristiku...o aký terminál ide, načo by mal slúžiť, aby bolo jasné a zrejmé, že
nejde o výherný automat, nakoľko takéto automaty obec nebude a nechce podporovať

K bodu 9 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
O slovo sa prihlásil p. Jánošík, ktorý mal požiadavku na opravu cestnej komunikácie v časti
Pažiť II. Cesta sa neopravuje a z roka na rok sa jej stav zhoršuje. Pomohlo by aj zaliatie
betónom najhorších miest – jám. Starosta odpovedal, že daná komunikácia je mu dobre
známa a uviedol, že je naozaj problémová. Zároveň podotkol, že jej oprava prichádza do
úvahy pri väčšom objeme asfaltovania komunikácii. Tieto práce budú vykonávané počas
rekonštrukcie ulice Biskupskej, Kraľovany, Riadok a ulice Žabacej.
Pána Hodála zaujímalo kto dal odstrániť pletivo pri školskej bytovke, či sa bude meniť za nové
a prečo sa neodstranilo všetko. Starosta uviedol, že pletivo dal odstrániť on a v rozsahu ako
uznal za vhodné.
Zamestnankyňu stavebného úradu p. Hodál podozrieva z toho, že šíri služobné informácie po
obci a to na pokyn pána starostu a v pracovnom čase. Starosta obce je však zároveň jej
nadriadeným, ktorý jej prideľuje pracovné úlohy, za čo je aj zodpovedný. Sledovanie
zamestancov obce pri výkone ich pracovných povinností nie je v kompetencii pána Hodála ani
iných obyvateľov obce.
V tejto súvislosti starosta oboznámil poslancov a prítomných, že p. Hodál podal trestné
oznámenie na vedúcu stavebného úradu a dal podnet na okresnú prokuratúru v šiestich
bodoch. V nich žiada overiť správnosť postupu stavebného úradu. Tieto podnety sú absolútne
neopodstatnené a niektoré z nich nemajú nič spoločné so stavebným úradom. Avšak stavebný
úrad sa nimi musí zaoberať, pre prokuratúru nachystať potrebné doklady a toto všetko
zbytočne zaťažuje a robí prácu naviac stavebnému úradu, ktorý sa potom nemôže venovať
práci, ktorá je v prospech občanov.
Pán Stopka sa sťažoval na nedodržiavanie rýchlosti v Brúsnom, vypúšťanie žúmp v Brúsnom.
K vypúšťaniu septikov sa pripojil aj p. Jánošík. Tento problém je aj v obci. Žiada motivovať
ľudí, aby sa pripájali na kanalizáciu a vyzývať tých ktorí napojení nie sú, aby dokladovali vývoz
septiku. Starosta prisľubil, že bude ľudí vyzývať, aby sa občania správali zodpovedne
k prírode, životnému prostrediu a aj k susedom a aby hľadali snahu a možnosti na pripojenie
sa na obecnú kanalizáciu.
Pani Šprtlová sa informovala o stave riešenia otvorenia územního plánu.
Starosta obce informoval o stretnutí sa so zhotoviteľom územného plánu Architektonický
ateliér BP v Piešťanoch, kde boli riešené všetky žiadosti k zmenám a doplnkom územného
plánu, ktoré boli podané na obecný úrad Drietoma.
Rôzne
V tomto bode sa starosta obce vrátil k návrhu hlavného kontrolóra zrušiť uznesenia týkajúce
sa priestorov Základnej školy s materskou školou Drietoma. Dôvodom zrušenia sú
kompetencie riaditeľa školy, ktorý bude výšku nájomného určovať podľa stavu a využívania
školských priestorov.
Prvé uznesenie č. 78/2010 bolo prijaté na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Drietoma dňa 14.09.2010 o schválení výšky nájomného nebytových priestorov v Základnej
škole s materskou školou Drietoma osobitne v priestoroch telocvične, tried, školskej jedálne
s kuchyňou vrátane riadu, školskej jedálne bez kuchyne.

Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší Uznesenie č. 78/2010 zo dňa 14. septembra
2010 o výške nájomného nebytových priestorov v Základnej škole s materskou školou
v Drietome nasledovne:
- telocvičňa ZŠ s MŠ Drietoma
10,00 eur/hod.
- triedy ZŠ s MŠ Drietoma
6,00 eur/hod.
- školská jedáleň s kuchyňou vrátane riadu
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a spotreby energií pre občana Drietoma
- školská jedáleň bez kuchyne
za
proti
zdržal sa

20,00 eur/hod.
10,00 eur/hod.

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Druhé uznesenie č. 99/2014 bolo prijaté na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce
Drietoma na žiadosť p. Anny Hlaváčovej o zníženie nájmu nebytových priestorov na cvičenie
aerobicu a pilatesu v telocvični Základnej školy s materskou školou Drietoma.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma ruší Uznesenie č. 99/2014 zo dňa 14. augusta
2014 o znížení nájmu nebytových priestorov na cvičenie aerobicu a pilatesu pre
miestne obyvateľky, v zastúpení Anny Hlaváčovej, Drietoma 371, za 1 hodinu použitia
telocvične vo výške 1,00 euro.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce navrhol zapojiť sa do výzvy z Enviromentálneho fondu na zvýšenie energetickej
účinnosti budovy Základnej školy s materskou školou Drietoma. Po obnove fasády na budove
Základnej školy s materskou školou Drietoma bloku A v roku 2017, by starosta obce chcel
pokračovať v obnove na bloku B budovy ZŠ s MŠ Drietoma.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje zapojenie sa do výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Základná škola
s materskou školou Drietoma, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, blok B, so
spolufinancovaním projektu vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Starosta obce p. Jaroslav Mego informoval prítomných o prácach v obci
 problematika triedeného odpadu
Starosta obce sa vyjadril k problematike komunálneho odpadu kde uviedol, že väčšina
občanov sa k triedeniu odpadu a k prírode stavia nezodpovedne a ľahkovážne.
Pri poslednom vývoze komunálneho odpadu dňa 11.04.2019 bolo po dohode starostu obce
a pracovníkmi odpadovej spoločnosti zastavené vyvážanie väčších nádob u fyzických osôb
a to nádoby 240l. Týchto nádob v obci pribúda, pribúdajú sťažnosti na využívanie týchto
nádob. Každá samostatná domácnosť v počte 1-4 osôb má nárok na používanie jednej
zbernej nádoby o objeme 110, resp. 120 litrov. Pri počte osôb 5-8 je nárok na ďalšiu zbernú
nádobu. Obdobne sa postupuje pri vyššom počte osôb. Ak domácnosť požiada o jednu
zbernú nádobu naviac musí zaplatiť miestny poplatok za jej vývoz a likvidáciu vo výške 30
eur.
Ďalej uviedol, že stále zastáva názor, že komunálny odpad by sa mal vyvážať raz za
mesiac a navrhol, aby sme v budúcnosti zabezpečili do každej domácnosti zbernú nádobu
s objemom 120l v žltej farbe na plastový odpad, v dôsledku čoho by sme z obce odstránili
nádoby žltej farby s objemom 1100 l.
 obecný úrad
Na obecnom úrade prebieha asanácia omietka kvôli nadmernej vlhkosti v prízemných
priestoroch budovy obecného úradu. Na opravu je vysúťažena firma Stavbal.
Cyklocesta
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K cyklotrase starosta uviedol, že oslovil možného projektanta k spolupráci vybrať najlepšie
možné trasovanie smerom k obci Starý Hrozenkov
kompostéry – prednáška
Obec organizovala dňa 30.11.2018 a 18.12.2018 prednášku ,,Kompostujeme v
kompostéroch, v rámci projektu ,,Kompostujeme v bielokarpatsko – trenčianskom
mikroregióne“. Ďalšia prednáška bude realizovaná po prihlásení sa dostatočného počtu
obyvateľov.
hasiči a požiar v Liešnej
Starosta obce informoval o požiari v lokalite Liešna, ku ktorému bol privolaný DHZ
Drietoma a pri ktorom boli pomáhať aj dobrovoľníci z miestnej časti Brúsne, za čo im
starosta vyjadril úprimné poďakovanie.
vybudovanie pantrekovej dráhy v areáli základnej školy v Drietome
Starosta je v kontakte s projektantom podobného zamerania, ktoré slúži voľnopohybovým
aktivitám mládeže. Dráhu máme v úmysle umiestniť v areáli Základnej školy tak, aby bola
využívaná v rámci telesnej výchovy.
prebieha príprava stavania mája
prebieha príprava volieb do Európskeho parlamentu
06.04.2019 bol deň Zeme a prebehlo čistenie priestranstva obecnej cesty pod Kozím
hrebeňom
vybudovanie chodníka z Drietomy do Kostolnej-Záriečia

Ing. Roman Lackovič sa informoval o stave budovania chodníka v miestnej časti Majer.
Vybudovanie chodníka v tejto časti už projednávalo obecné zastupiteľstvo 13.12.2016.
Starosta navrhol prijať prednesené uznesenie na vybudovanie chodníka v miestnej časti Majer
a chodníka na prepojenie obce Drietoma a Kostolná – Záriečie.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na vybudovanie chodníka v miestnej časti Drietoma – Majer popri cestnej
komunikácii I/9.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na vybudovanie chodníka na prepojenie obce Drietoma po obec
Kostolná – Záriečie.
za
proti
zdržal sa

: 9 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing., Z. Križanová PhD., Ing. P. Filo, T. Palko,
P. Kukučka, Ing. R. Lackovič, Z. Machara, M. Vaňo, Ing. M. Ryšavý)
: 0
: 0

Obecná rada prešla zoznam pohľadávok a určila k jednotlivým položkám ako ďalej
postupovat.
Všetky pohľadávky obecná rada navrhla riešiť nasledovne:
Menovky riadkov

Počet položiek

Suma v EUR

exekúcia
obec
vyradenie
zaplatené

17
39
45
7

3 558,95 €
4 462,08 €
6 685,06 €
184,28 €

Celkový súčet

108

14 890,37 €
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Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
T Palko

...................................

Ing. Z. Križanová,PhD.

...................................
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